Zápis č. 15/2015
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost

Datum konání: 20. srpna 2015, 13:00– 14:30
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Ing. Jiří Havlíček
Mgr. Bc. et Bc. Robert
Baxa
Dipl. Ing. Miroslav Hejna
David Šetina
Mgr. Jan Weigel
Mgr. Bohdan Urban
Ing. Helena Duffková
Mgr. Jana Menšíková
Ing. Ondřej Votruba

Instituce
MV
MPO
MPSV

Funkce
předseda
v.z. místopředseda
člen P RVIS

MF
MZe
MMR
MV
MV
MV
MD

v.z. místopředseda
v.z. místopředseda
Zástup za JUDr. Blechu
Tajemník RVIS
Sekretariát RVIS
Host
Host (pouze pro podání informace, následně nepřítomen)

Program:

1. Zahájení jednání
2. Informace o projednávaných zakázkách pracovní skupinou JŘBU a požadavku
3.

4.
5.
6.

Předsednictva ohledně důvodových zpráv k Návrhu zprávy o projednání
Projednání způsobu jmenování členů Společného řídícího výboru pro eGovernment a fungování skupiny v rámci Implementačních plánů strategického rozvoje
veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020
Anonymizace dat
Různé
Závěr

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 20. srpna 2015
1.

Zahájení jednání

Předseda RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal, přivítal všechny přítomné a představil hosta
Mgr. Janu Menšíkovou, která Předsednictvo seznámí s problematikou harmonogramu
výzev ŘO IROP pro rok 2016 a Ing. Ondřeje Votrubu, náměstka sekce dopravních agend
a informačních a komunikačních technologií Ministerstva dopravy k podání vysvětlení
k zakázce podané Ministerstvem dopravy.

2.

Informace o zakázkách projednaných formou JŘBU.

Předseda P RVIS předal slovo panu náměstkovi Ing. Ondřeji Votrubovi z Ministerstva
dopravy k podání vysvětlujících a dodatečných informací k veřejné zakázce „Zajištění
provozu infrastruktury pro dopravně správní agendy a systémy ERP a HR“ Ministerstva
dopravy ČR.
Následně bylo slovo předáno Ing. Heleně Duffkové, která podala informace o projednávaných zakázkách, ke kterým bylo dne 19. 8. 2015 vyvoláno hlasování per rollam.
Jednalo se o zakázky: Zajištění správy, servisu a údržby hardwarového softwarového
vybavení Národního dopravního informačního centra, předloženou Ministerstvem
dopravy, Servis SW prostřednictvím ESTE předloženou Státním úřadem pro jadernou
bezpečnost, Dodávka SW produktu Software602 From Filler pro práci s formulářovým
rozhraním systému Czech POINT v prostředí České pošty předloženou Českou poštou
a Správa, podpora a údržba centrály Czech POINT – rozšíření předloženou Ministerstvem vnitra. Tyto zakázky byly PS JŘBU doporučeny, zakázka Servis SW prostřednictvím ESTE předloženou Státním úřadem pro jadernou bezpečnost však byla doporučena
s podmínkami. V návaznosti na tyto zadané podmínky, proběhla v rámci hlasování elektronická diskuze (vyvolána Ing. Miroslavem Marčanem a Ing. Miroslavem Hejnou),
ze které vzešlo doporučení, aby k těmto projednávaným návrhům, byla vytvořena
tzv. důvodová zpráva. Ing. Duffková dále informovala, že dne 19. 8. 2015 měla být projednána ještě jedna zakázka, ale z důvodu nepřítomnosti zástupců na PS JŘBU se projednávání přesunulo na další termín.
Předseda RVIS JUDr. Jaroslav Strouhal dodal, že u zakázek, kde PS JŘBU nedoporučuje
schválit zakázku, je vhodné psát důvod, neboť se tak v zakázkách lze lépe orientovat,
a snižuje se tlak na rozhodování.
Přijaté usnesení: Předsednictvo RVIS tímto ukládá úkol PS JŘBU zhotovit důvodové
zprávy k zakázkám, které se nedoporučují ke schválení.
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3.

Mgr. Menšíková

Paní Menšíková podala zprávu o reakci Řídícího orgánu k financování Implementačního
plánu 3, Strategického cíle 3, který představuje specifický rámec pro eGovernment.
Došlo totiž ke změnám v neprospěch eGovernmentu týkajících se tzv. měkkých aktivit,
které lze spolufinancovat z operačního programu zaměstnanost.
MPSV předložilo výzvu přímého přidělení, které představovalo garanci vstupu projektů,
pokud se týkaly kybernetické bezpečnosti, vzdělávání nebo koncepčního zajištění
eGovernmentu. V průběhu přípravy Implementačního plánu 3, karet projektových okruhů a celé tabulky přehledů ve spolupráci s MMR jako stěžejním orgánem schopným spolufinancovat aktivity tvrdých investičních galopů.
Z důvodu, že výzvou MPSV by vznikla nutnost spolufinancovat všechny projekty z OPZ,
Řídící orgán navrhl, že do výzvy přímého přidělení, nebude vstupovat žádný projekt
z Implementačního plánu 3 a to odhlasováním na platformě programového partnerství.
Po domluvě s řídícím orgánem vznikla 2. výzva, která je soutěžní a průběžná. Je vyhlášena na konec září a potrvá až do roku 2019.
Tato výzva umožňuje vstup i měkkým projektům, které se týkají eGovernmentu - padla
tak původně zmíněná omezení: kybernetická bezpečnost, vzdělávání a koncepční zajištění eGovernmentu, čímž vzniká možnost podání jakéhokoli projektu, který vychází
z Implementačního plánu 3 a je z oblasti eGovernmentu. Hlavním limitem je horní hranice 50 000 000,- Kč pro projekt celkových způsobilých výdajů tzn., že hodnota projektu
může být vyšší, ale max. výše spolufinancování je 50 000 000,-Kč.
Dále paní Mgr. Jana Menšíková podala informaci o úmyslu IROP vyhlásit 2 výzvy, které
se týkají tvrdých investic: na elektronická podání a na kybernetickou bezpečnost.
Do konce roku by měla být vyhlášena výzva na Národní digitální archiv a na legislativu
e-Sbírky. Bude následovat výzva velkého rozsahu s platností až do konce programového
období na celý eGovernment ČR a výzva na specifické informační systémy. Jako věcný
garant s takovouto výzvou nesouhlasí a po konzultaci s panem Felixem (Digitální
Schampion), takto rozsáhlou výzvu nechtějí.
Je nezbytné, aby IROP naplnil roli selektivního orgánu. Ve strategickém rámci je navrženo pro projekty přibližně 31 miliard korun, IROP však nabízí necelých 9 miliard korun.
Paní Mgr. Jana Menšíková požádala Předsednictvo RVIS k zaujmutí stanoviska, které
by se odeslalo oficiálně na ŘO IROP.
Přijaté usnesení: Předseda RVIS vyzval Předsednictvo k sepsání společného dopisu
za RVIS s nesouhlasným stanoviskem vůči rozhodnutí ŘO IROP ve vztahu
k harmonogramu výzev. Předsednictvo s tímto postupem souhlasí.
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4.

Anonymizace dat

Tajemník Mgr. Bohdan Urban stručně informoval o dokumentu k anonymizaci dat
a zpětně navázal na minulé Předsednictvo, zda postup je logický. Následně byl bod odložen do programu na další jednání Předsednictva RVIS.

5.
Projednání způsobu jmenování do Společného řídícího výboru
pro eGovernment a fungování skupiny v rámci Implementačních plánů Strategického rozvoje veřejné správy České republiky pro období
2014 - 2020
Tajemník RVIS Mgr. Bohdan Urban informoval, že RVIS má trvající požadavek od RVVS,
na kooperaci jmenování členů do Společného řídícího výboru pro eGovernment. Situace
ohledně nominací se však změnila, RVVS trvá na tom, aby tajemník RVIS byl člen řídícího
výboru. Sice Mgr. Bohdan Urban členem je, ale původně vázán ještě na jméno,
ne na funkci tajemníka.
Přijaté usnesení: Tajemník RVIS na pracovní úrovni informuje RVVS, následně se fyzicky
připraví nominace vázána na funkci, kterou dle Statutu a Jednacího řádu RVIS zhotoví
Sekretariát RVIS a nechá se podepsat předsedou RVIS.

6.

Různé

Předseda RVIS se obrátil na zástupce MMR – pana Weigela, ohledně tématu Zákona –
resp. novely č. 246 a legalizaci Pracovní skupiny JŘBU. Zástupce MMR k této problematice neměl požadované informace. Předseda RVIS však upozornil, že toto zadání
k uvedenému tématu vzešlo od pana premiéra, a je nutné téma posunout dál.
Přijaté usnesení: Předseda RVIS apeloval na dořešení problematiky ohledně zákona
č. 246, a požádal zástupce MMR o uspíšení.
Dotazník – Datové centrum Zeleneč: tajemník RVIS informoval, že se na RVIS obrátila
Státní pokladna centrum veřejných služeb o rozšíření poptávky v rámci dotazníku též
na podřízené organizace. Tajemník navrhuje, že tuto problematiku nechat v plné režii
Státní pokladnu CSS s tím, že Předsednictvo RVIS tuto záležitost formálně projednalo,
a pověřilo pana Weisla o dokončení tohoto dotazníku dle svých úvah.
Informace o činnosti pracovních výborů a pracovních skupin. Tajemník stručně informoval o činnostech pracovních skupin a výborů v rámci RVIS: PS JŘBU – funguje, zprávy
o projednávaných zakázkách pravidelně Předsednictvu předkládány. SŘV pro eGovern-
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ment – téže funguje, probíhají renominace. PV pro architekturu je ve stavu zrodu. eIDAS
je nově zřízena.
Přijaté usnesení: Předsednictvo se shodlo na poskytnutí seznamu členů Pracovních skupin a výborů v rámci RVIS, včetně dodání informací o těchto skupinách a výborech – vypracuje a o informace požádá Sekretariát RVIS.

7. Závěr

Termín příštího zasedání byl stanoven na 1. září 2015 od 14. 30 hodin.
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